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ESTADO DO PIAUI 
PREFEnURA MUNICIPAL DE SÃO MIOUEL DA BAIXA 
ORANDE CNPJ: OI. 612.623/0001-88 
..._ da Matriz, li Çenbp 
1:am:: (86)3296.0122 CEP: 64.378-000 

SAo Miauel da Baixa On,nde 

DECRETO Nº 12/2022 DE 04 DE MAIO DE 2022. 

INSTiruI A BRIGADA VOLUNTÁRIA DE INC~IO 

NO MUNICIPIO DE SÃO MIOUEL-

BAIXA GRANDE -PI E DÁ Ol.ITRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL BAIXA GRANDE,. Estado do 

Piauí. no uso de suas ambui911es que lhe s11o conferidas pela Coostituiçllo Federal. 

Constituição Estadual e Lei Org,lnica do Municfpio, tàç,<> saber que a C4mara 

Municipal apova e eu,. Prefeita Municipal de São Miguel da Baixa ()nll>de. sanciono 

e promulgo a~ Lei: 

Art. 1 °. - Fica Instirufda a Brigada Voluotúia de lnc&>dio do Municfpio de São 

Miguel da Baixa Grande - PI. ,_ lei denominada. _,_ Brigada Integrada por 

voluntários,. salvo a exceção~ no ART. 18, ._...vel pela pn,vençlio e 

combale a ~o. busca e salvmneuto, pma p,oteçllo dos bens do Municfpio, 

serviços ,.. io-laç,ões, florestas e maoaociais. patrimôoio histórico-cultural e ainda 

realizaçllo de atividades nas 6reas de turismo ecológico. vigilAocia saoitmia defesa 

civil e desponos. 

Art. 2º. - A brigada criada por- lei i força auxiliar do Corpo de Bombeüos Militar e 

da Policia MililBr do Estado do Piam, subcmlioaodo-se a estt:s Óf8llOS quando em 

operações de missllo institucional típica da corpomção Militar Tc!coica. 

Art. 3º. - A atuaçllo da Brigada fica restrita á área do Municfpio de São Miguel da 

Baixa Grande. salvo: 

1 - Quando o Comando Regional do Corpo de Bombeüos Militares solicitar sua anUIÇllo 

ai~ dos lim.ites do Municlpio; 

li - Quando em socono; 

Art. 4º. - A Brigada deverá constituir-se de voluot6rios devidamente treinados. 

denominados brigadistas, sc:odo vedada a utiliDÇllo de m:tlllllllelllO b6lico pelos 

mesmos. 

An. 5°. - O poder de policia dos compooentes da bripda. delimitado nas atribuições do 

artigo 1°, será intrinsecamente sustentado: 

1- Pela Presente Lei; 

li - Por mandados expedidos pelo Poder Judiciirio; 

II - Pela Norma Brasileira ABNT NBR N"l4276/2006; 

IV - Por documento de CRdenciamento emitido pelo Comando Regional do Corpo de 

Bombeiros. 

An. 6º. - A saoçllo admioistrativa. pena ou recompensa, no aspecto disciplinar da 

Brigada serllo aplicadas indcpcndcntcs ou coocomi-.:mente: 

1 - Pelo Comando Regional do Corpo de Bombeiros; 

II - Pelo comaodaote da própria brigada; 

m - Pela comissão disciplinar da Brigada; 

IV - Pelo coordenador da Brigada. 

Art. 7°. - As ações típicas e antijurídicas cometidas por bri~ fora do exercício de 

suas funções, serão de responsabilidade privativa do autor da açllo. 

Art. 8º. _ O estatuto da Associação dos Brigadistas Voluot6rio de São Miguel da Baixa 

Grande-PI e a presente Lei disciplioarllo a conduta dos brigadistas. 

An. 9º. - A Brigada obedecerá aos princípios de legalidade. impessoalidade, 

moralidade publicidade e eficiencia. 

An. 1 O - Silo devera dos brigadistas, sob pena de exclusão da corporação: 

I - Aceitar e bem desempenhar as leis e o Estatuto; 

II - Acatar e cumprir as leis e o Estatuto; 

m - Atender com presteza e tratar com urbanidade e respeito a população; 

IV - Estimular e colaborar para o dcscovolvimcnto da Brigada; 

V - Atender e cumprir as obrigações contraídas com a Corporação e a sociedade de que 

faz parte. 

Art. 11 - Aos brigadistas fica assegurado o pluripartidarismo poUtico olo podendo ser 

privados dos direitos por parte do Poder Público. 

Art. 12 _ A Brigada será constituída por pessoas da comunidade local. sendo de 

utilidade pública. de forma a alcançar a responsabilidade de todos oo apoio ao Estado 

oo exercício de seu dever de segurança pública. 

Art. 13 -As iniciativas privadas e as organizações olo governamentais de preservação 

• uando 1cga1m-•- constituídas. poderão requerer o apoio da Brigada. 
ambiental. q ~ 

· _____ ,_,. _ _. á CAmara Municipal no prazo de 120 dias a 
Art. 14-0 poder Executivo ~u • 

ui-.....,.. desta lei -,_jeto de lei dispondo sobre a criação de um fundo 
contar da prom ......-- • .,..., 

. ·pa1 " _ _.., __ ,.0 á manutenÇão das atividades da Brigada. 
mumc1 ~ 

. ~"~ d fundo de que trata o artigo será realizada por um 
parágrafo único - A g..,._, 0 • 00 caput. 

conselho a ser criado pelo Poder Executivo. no mesmo prazo previsto 

. seguinte escalonamento: 
Art. 15 - A Brigada subordinara-se 80 

1 - Ao Comando Regional do Corpo de Bombeiro Militar; 

11 - Ao Comando Regional da Policia Militar; 

UI - Ao coordenador da Brigada Voluntária de lncendio de São Miguel da Baixa 

Grande; 

IV - Ao mmaodante de openiç&s, oa pessoa de um bombeiro voluntário da brigada; 

Art. 16. - O Poder Executivo deverá ceder, quando solicitado pela Brigada. servidores 

efetivos do seu quadro peonaneote pma o exercício das funções de bombeiro. 

Parégrafo único - Os brigadistas olo terão vfoculo empregatício com o Muoiclpio, 

salvo oos casos previstos oo caput. 

Art. 17. - O documento de credeociamento expedido pela Brigada, que habilita o 

brigadista para o excn:fcio das atividades de segurança pública municipal. terá validade 

de um ano. 

Parágrafo único - Após o perfodo considerado, o brigadista que olo obtiver oUlro 

documento de credenciamento será automaticamente desligado da Brigada. 

Art. 18. - O Municfpio ccdc:ni os bens móveis e imóveis occcssérios á iostalaçllo e 

fimcionamento da Brigada. 

Art. 19. - Os brigadistas, no exercício de suas aúvidades e no cumprimento de suas 

funções de agentes de scgmança. serio segurados contra acidentes. correndo as 

despesas por conta do fundo de que trata o artigo 14. 

Art. 20. - A Brigada será composta de tri!s classes distintas em J1l2ão do seu principio 

da voluntariedade: 
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Slo Miguel da Baixa Onmde 

1 - Bombeiro voluntário - sendo requisito essencial e obrigatório a conclusão do curso 

de formação espcclfica e do documento de credeociamento que o autorize ao exerclcio 

de sua missão; 

ll - Bombeiro colaborador - aquele que de alguma forma contribuiu ou concluiu parte 

do curso de formação; 

m - Associado - pessoa tisica ou jurídica que contribuir com prestação de serviço 

especializado gratuito ou com r=ursos materiais ou financeiro para a manutenção, 

ordem e progresso da brigada. 

Parágrafu Único - O associado salvo exceções 

I - Nlo possui o curso de furmação da brigada; 

II - Nlo está aulorizado ao c:xercfcio de misslo típica dos brigadistas; 

m - Será identificado como associado em documento concedido pela coordenação da 

brigada. com validade de um ano. 

Art. 21. - O município, para assegurar a implantação da Brigada no Município de Slo 

Miguel da Baixa Onmde. colocará á sua disposição veículos da fiuta municipal e demais 

equipamentos requisitados pela coordenação da Brigada. 

Art. 22. - As ocorrencias sc:r1lo registradas em "Boletim de ocon&ciaft conforme 

padrão estabelecido, devendo conter. 

1 - Emblema da Brigada; 

n - Ideotificaçllo da Brigada; 

III - Identificação de pessoas flsicas ou jurídicas; 

IV - Histórico. 

Art. 23. - A brigada cobnuá taxa de segurança pública nos serviços, solicitações, 

n:querimentos e outros serviços em que o interesse particular pr<>dominar sobre as 

missões tipicas de bombeiros. 

Art. 22. - O poder público municipal instituirá e cobnuá da comunidade a taxa de 

incendio e os valores oonapondcntes serio destinados ao fundo de que trata o artigo 

14. 

Art. 25. - Será excluldo do quadro de bripdistas da brigada aquele que: 

I - Praticar ato atentatório contra os princlpios 6tico, moral e a disciplina. previstos no 

regimento intcTDO disciplinar; 

n - Opor resist!ocia, ativa ou passiva, ás normas estabelecidas. 

§ 1°. Contra o acusado será instamado processo administrativo ~ lhe o 

direito do contraditório e da ampla defesa. 

§ 2°. A primeira exclusão, conforme o caso. poderá nlo ter efeito definitivo, podeodo o 

punido regressar aos quadros da brigada após cinco anos a contar da exclusão, mediante 

rea1izaç1o de novo curso de formação, observando-se os requisitos necessãrios, 

devendo, ainda, pagar os valores concspondentes ao curso. 

Art. 26. - Será suspenso do quadro da brigada aquele que: 

I - Praticar ato ofensivo contra os princfpios 6tico, moral e a ordem, que nlo constituam 

causas de exclusão, previstos no Estatuto da Asllociaçlo de Brigadista Voluntários de 

São Miguel da Baixa Grande- Piaul. 

II - Recusar-se a acatar as normas estabelecidas. 

§ 1º. Ao acusado 6 assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa. 

§ 2°. A suspensão teri duração mlnima de uma semana e máxima de Ir& meses. ficando 

o bripdisla. no período estabelecido, proibido de usar uniforme e participar de 

ocorrências e ter6 sua identidade de credenciamento ft>COJhida pela c:oordc:naçllo, 

devolvida após o encerramento da suspenslo, nlo se eximindo, eotretanto, de prestar 

socorro em casos de urgencia. 

Art. 27. - O efeito da brigada seri de um brigadista para cada quinbeotos habitantes do 

município de Slo Miguel da Baixa Onmde. 

Art. 28. - Para caplaÇlo de RCUrSOS a brigada poderá prestar serviços á comunidade 

local. observados os priocfpios expressos no artigo 9° desta lei. 

Art. 29. - Os diversos r=ursos dispom"bili-ios para a qualificação dos bripdistas 

poderio ser custeados: 

I - Pelo município de Slo Miguel da Baixa Grande; 

II - Por pessoas tisicas ou jurídicas da comunidade; 

m - Pelo próprio brigadista intaessado. 

Art. 30. - Os valores morais da brigada emergem dos princfpios fundamentais 

insculpidos na constituição do Estado do Piauí e na Lei Orglnica do Município de São 

Miguel da Baixa Orande. 

Art. 31. - Os brigadistas nlo serio privados dos seus direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 

lei. 

Art. 32. - Slo valores profissionais da brigada: 

1 - Avida; 

li - A vcrdndc; 

Ili - O compromisso e a compelfncia profissional. 

Art. 33. - Constitui missllo social da brigada combaler as seguintes nocividades: 

1 - As drogas; 

li - o alcoolismo; 

m - o tabagismo; 

IV - A prolif'eração das doenças transmissiveis; 

V - O ato lesivo ao meio ambieote; 

VI - O ato lesivo ao patrimônio cultural; 

vn - o preconceito de qualquer nature:m. 

Art. 34. - Não seri reconhecida pelo comaodo da brigada voluntiria de incandio de São 

Miguel da Baixa Grande nenhuma constituição paralela de brigada voluntária ou 

similares no municlpio. 

Art. 35. - A brigada será vinculada A Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 36. - Esta lei entra em vigor na dma de sua publicação. 

Art. 37. - Revogam-se as disposiçôes em contrário. 

Gabinete do Prefeita Municipal de Slo Miguel da Baixa Grande, Estado do Piauf, em 25 

de Abril de 2022. ~ 

~ .. ~ &.i.-~~ ~.:h ~ 
~ACONCEIÇÃO~~IRA 

Prefeito de Slo Miguel da Baixa Grande -PI 

3~01~JkJ,..~ 
JOSÉ EVERALDO DA Sll. VA 

Secmario de Meio Ambiente de S1o Miguel da Baixa Grande -PI. 


